
From: Tore Auensen[tore.auensen@gmail.com]
Sent: 30.06.2022 12:59:28
To: Bull-Hansen, Trine[fmvetbh@statsforvalteren.no]
Subject: Vedr. anmodning om tilleggsopplysninger til søknad om tillatelse til behandling av litium-ion på Ringdalskogen Hei, 

Takk for rask tilbakemelding.
Her er svar på dagens spørsmål.

- System for slukkevann og overvann designes med rørsystemer, ventiler, styring og tank/tanker ut fra dimensjonering i samarbeid med Brannteknisk Rådgiver. Funksjonene for oppsamling av
slukkevann skal styres ut fra nivåer, følere, brannvarsling osv.
Overvannet skal under normale forhold ledes videre til Næringsparkens oppsamling av overvann. Ringdalskogen Næringspark har egne dammer for utjevning av overvannet fra deres samlede areal. 
I tillegg til tank/tanker for oppsamling av brannmann, vil det kapasitetsmessig settes opp en beredskap med sugebiler for videre transport av slukkevann.

- Fatet/fatene for kjøle-/varme-væske som er under oppfylling, vil stå inne. Fulle fat vil lagres utendørs på egnet sted i påvente av transport til gjenvinning eller destruksjon. Leveranse og kvantum av
fat skal avtales med egnet selskap.

- Vedlagte utklipp fra søknaden pkt. 4,2 beskriver lagring og bruk av bygg, dukhaller og containere. Grunnet uklarhet spesifiseres følgende.
 Dukhall for utlading skal inneholde 2 containere hvor utladningen skal gjennomføres. 
 Uteplass for 6 containere av 45 fot skal ved kapasitetsbehov brukes til lagring av batterier og batterimoduler i tillegg til dukhallene. 

-  Eneste form for støy fra virksomheten er transport til og fra anlegget, samt vareflyt med truck mellom bygningene og containeren. 
   Driftstiden på anlegget vil være avhengig av kapasitetsbehovet. Drift på dagtid vil være fra kl. 7 til 14 og på ettermiddag fra kl. 14 til kl. 22. 
   Anlegget vil motta og levere varer på dagtid vanlige ukedager fra kl. 07 til kl. 14. Men med bemanning på ettermiddager kan man motta leveranser også på ettermiddagen.
   Drift med utlading av batterier og demontering / pakking av batterier, vil ved økt kapasitetsbehov, også skje i helgene. 
 
Håper dette er oppklarende?

Hilsen Tore Auensen
Tlf. 91555971

30. jun. 2022 kl. 10:44 skrev Bull-Hansen, Trine <fmvetbh@statsforvalteren.no>:








